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In verband met Hemel- 

vaartsdag is ons kan- 

toor op de 220 Mei 

Pe nana) 

aa 

Betrouwbaarheidsrit. 

  

2.8. wordt onder de 

auspiciBtn van de Kon. Ned.-Indische 

Motor Club, hoofdconsul te Kediri, 

ir. C. van der Hoeve, en de soc:eteit 

Paree, een betrouwbaarheidsrit verre- 

Zondag 25 Mei 

den voor dames- ea heeren automobi- 

listen. Als wedstrijdleiders fungeeren 

de heeren M. B. A. van Baak C Iu- 

german en L. P. vas Lelyveld. 

Het uirgangspuat is de societeit Pa- 

ree, vanwaar de eerste deelnemers om 

8 uur des morgens zullen siarten. Het 

traject moet met bepaalde, afwisselea- 

de snelheden worden gereden over 

een totale lengte van ongeveer 50 KM. 

Het parcours blijft geheim tot den 

wedstrijd. Er zal dan cen kaart wo-- 

den afgegeven, waarop de te rijden 

weg en de vereischte snelhedeo zijn 

aangegeveo. 

Deelnemers wordt geadviseerd bun 

soelheidsmeter vooraf goed te contro- 

leeren, terwijl een timer, tevens kaar- 

tenlezer, als rijgenoot wel noodzake- 

lyk is. 

Het verboden chauffeurs of huisbe- 

dienden mede te laten rijden. 

De inschrijving is geopend tot Woens- 

dag 21 Mei as. des middags 12 uur 

by den heer L. P. van Lelyveld (elf, 

No. 11 Paree) en desf, Kenijong (telf. 

No. 10 Paree) 

Te laat ingekomen 

kunnen worden geweigerd. 

Er worden fraaie prijzen beschik- 

baar gesteld, het aantal is afharkeiijk 

van de deelnemers. Ter beschikking 

staat de fraaie K.N.I.M.C.-cup, ter- 

wijl verscbeidene autobandelaren van 

ioscbrijvingeo 

hun belangstelling, in den vorm van 

uit te loven prijzeo, zullen doen blij- 

ken. Het ioleggeld bedraagt f 1,50: 

iedereen kao deelnemen. Na afloop 

van den wedstrijd is er een gezellig 

samenzijo in de societeit, met attrac- 

ties, tevens uitreiking van de prijzen. 

Voor de landsverdediging. 

Het resultaat van de op 10 Meij'. 

in verschillende scholen in deze g' - 

meente gehouden collecte ten bate van 

de oorlogsfondsen is thans in zijo ge- 

heel bekend. Er kon een bedrag vau 

f84,29 voor het goede doel worden 

gestort. 

Op de bridge - drive, welke op 23 

April jl. in de societeit Brantas werd 

gehouden, werd een bedrag van f 20,60 

opgehaald en ten bate van de Siads- 

wacbt tea kantore van de Javasche 

bank gestort. 

Regentschapsbelangen. 

Het regeotscbap heeft cen bedrag 

groot f 1000,— uitgetrokken voor een 

bijdrage ineens ten behoeve van de 

Kedirische Stadswacht en voor de 

Landwachteo, wier oprichting thans 

wordt voorbereid. Deze uitgave werd 

door den regeotschapsraad zeer drio- 

gend noodzakeliik geacbt voor de ver- 

dediging van Kediri. Voorts is een 

bedrag van f 500,— opgebracht voor 

maatregelea op het gebied van de 

lucbtbzscherming. Voor den bouw van 

een schuilloopgraaf voor bet kantoor- 

personeel van het regeotschapskantoor 

en voor nog een drietal andere schuil- 

loopgraven in Ngadiloeweh, Grogol 

en Wates is ezn bedrag van ongeveer 

f 400,— noodig. Deze schuilloopgra- 

vea zullen worden aangelegd volgeos 

de geldende modellen en aan de hand 

van de aaowijzingen van den plaatse- 

Ifjken luchtbeschermingsdieost. 

Het resteerendz bedrag zal worden 

besceed voor 

van blikkeo afscberming voor licht- 

die aan moeten biijven bij 

het laten aanbrengen 

puaten, 

» uchtgevaar”. 

SPORT. 

Badminton-wedstrijden. 

Op Zondagmorger, 18 Mei j.!. vond 

te Paree open badminton - wedstrijden 

welke georganiseerd is door de 

badmintonvereenigirgen ,Happy” en 

nReady-Shot” Verschillende 

toko's en bedrijven w.o. toko ,Lila”, 

Tookai, Tek Hoo Liang, autohandel 

Liep Kok e.n. a. baddeo voor de prij- 

zen gezorgd. Er waren dan ook onge- 

veer 40 dzelaemers en deelneemsters, 

plaats, 

aldaar. 

welke afkomstig waren van Paree, 

Kediri, Blitar en omgeving. De publieke 

belangstelling was bizonder groot. De 

uitslag vao de semi-finale en de fioale 

wedstrijden is als volgt: 

Mixed : 

Semi-fioale : 

Tao Gwat L'o/Tan Liep Sing — Pek 

Hing Nio/Oong Hwi Liat 18:53 3-15: 

5-15. 

Kwee Swat Nio/Lo Hok Tian — Tao 

Djiet Nio/Sie Dje Gwan 9-15:11-15: 

Fivale: Pek Hing Nio/Osg Hwie Liat 

—Tan Djiet N-o/Sie Ljie Gwan 
15 9, 

Heeren ' double: 

Semi-Finale : 

Prijo/Soeleodro—Moentoro/Siswo 

6-15: 15-8, 13-18. 

Sie Sing Pozp/Sjafingi—Liem Bo Sar/ 

Sie Hok Gie 11-15: 11-15. 

15-6. 

Finale : 

Moentoro/Siswo (Kediri)- Liem Fo Sar/ 

Sie Hok Gie (Goerab) 11-15: 6-15. 

Hieroa werden de prijzen aan de 

wiopaars uitgereikt. 

RICHE THEATER. 

Nog beden en Woensdag 21 Mei 

De buitengewoon Aardige Fransche film 

»LEUGENS EN LIEFDE" 

(Le Controleur des Wagons-Lits) 

met de scbattige Danielle Darrieux — 

Albert Prejean — Lucien Baroux e.a. 

bekende Fransche artisten. 

Een luchtige Fransche Comedie. 

Eka lawise van vioolijkbeid. . 

Kortom : een film, die wij U 

warm aanbevelen !! 

MAXIM THEATER. 

Waersdag 21 en Donderdag 22 Mei 

Gong's subliem meesterwerk 

»LE PATRIOTE' 

met in de cast: Hariy Baur — 

Pierre Renoir — Josette Day — 

Gerard Landry e.a. Fraosche sterreo. 
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DINSDAG 20 MEI 1941 

Io dit machtige Fravsche filowerk 

geeft Harry Baur zuik een enorme 

Creatie, die oiet alleen zijn oude repu- 

tatie handhaaft, maar hem tevens tot 

Europa's eersten karakrerspeier stem- 

pelt. Eeo 
den laarsten tijd, cen overweldigend 

sChouwspel dat oog en 

Een film met steeds stiigsnde spannicg 

reus onder de films van 

geest verbaast. 

en een climax zooals U nog nimmer 

in een film zag! 

Politie - rapport. 

G. S. H., wonendz te Pakelan doet 
aaagifte van diefstal van eeo sarong 

ter waarde van £. 2,75. 

M. A., wonende te Ringinsirah doet 

aangifte van diefstal van een hangklok 

ter waarde van f. 1,50. 

De heer J.M.H., wonende Insulinde- 

straat albier doet aangifte van diefstal 

van 15 spreizn ter waarde van f. 22,50. 

T.LH., wonende 
doet aangifte van een partij stofage 

Dohosiraat alhier 

ter waarde van f.71,— gepleegd door 

K, worende te Kemasan. 

R. S, wonende te Kaliombo doet 

aangifte van oplichting van een bedrag 

aan contantenad. f.5,— gepleegd door 

S., wonende te Kaceman. 

Tegen L., wonende te Bandjaran 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van cen kain ter waarde van 

f.1,— ten nadeele van B.W, wonende 

te Bandjaran. 

Tegen S., 

werd proces-verbaal opgemaakt terzake 

diefstal van 4 baokbiljetten & f. 10,— 

ten nadeele v/d heer J.P.M. v. d. E., 

wonende te Nyadisimo. 

wonende te Ngadisimo 

Door M., 

werd aan bet 

wonende te Semempii 

Politie - bureau alhier 
rijbewijs B. Il. atge- 

ja ddo. 28 Pebruari 

1939 ten name van 

gedeponeerd ce 

geven te Soeral 

1939 No. 1252 

C.P.T., wooen 

pandbrieven No's 

te Soerabajaen twee 

T266 en 6927. 

IJLS., woner 
aangifte van 

te Ringinanom doet 

duistering van een 

ntanten ad f, 3,60 ge- 

»., worende te Toe- 
bedrag aan « 

pleegd door H 

loengagoeng. 

S., wonende i« Pakelan doet aargifte, 

dat bij door «s3 hem osbekerden 

Chinees werd ri-handeld. 

  

  

Opzienbarend. 
richten waarover wij 

ciaal willeo hebben, 
belangrijk, zoo niet 

Ec zijo twee b 

het vardaag s 

wijl zij o.i. zee 
Opzisobarend zijo. 

Moskou-lrak. 

Eerstens is daar de kwestie Mos- 

kou-lrak. 

Deze affaire is, voor onze lezers 

althans nier heel erg opzienbarend, 

waar wij berbaaidelijk als ovze mee- 

ning hebben neer geschreven, dat het 

Rusaod was, dat primair aangewezen 

diende te worden als de wroeter te 

Bagdad. Wel kwamen na den coup 

van alle zijden berichten los, welke 

positief Duschiand als den dcus ex 

machina aaowezen,—0verigens z00d.r 

en staalije van bewijs, zonder optave 

van eenig bouibaar motief—, doch   de zwijgzaambcid door Rusland en 

ook door Churchill betracht was voor 
ons aanleiding genoeg om ons inzicht, 

gegrond op diverse uanwijzingen, die 

wij bier niet nogmaals zullen opsom- 
men, te handhaven. Wel hebben wij 

er toea uitdrukkelijk aa0 toegevoegd, 
dat ongetwijfzld ook Duitsche machi- 

pa'iss aan bet een ea ander niet 
vreemd zouden zijo, en dat het Duit- 

sche gewroet de ontwikkeling van bet 
proces zal hebben verhaasr. 

Wij zijo vandaag dan een paar 

karaats wijzer geworden. Hoe door- 

zichtig de Russiscbe politiek ook is, 
verheldering kan nooit kwaad. Rusland 

zal zeker zeer onaangeraam g troffen 
zijna gewordeo door den loop der ge- 
beurtenissen in Irak. Nimmer kan het 
de bedoeling van Stalin zija geweest, 

dat de zaken ia het land der twee- 
stroomen een dergelijke positieve wen- 

ding zouden nemen, 

Rusland dergelijk allerongelukkigst en 
meest onyelegen moment. 

op een voor 

Veel Russisch goud zal in handen 

geraakt zija van louche Iraaksche ele- 

menten. Hoe groot de invloed van 

Moskou te Bagdad was blijkt thans, 
Waar immers reeds eind December 

1949—dus og onder de thans weg- 
9 jaagde regeering—onderba»delingen 
werden aangeknoopt om te geraken 
tot wederzijdsche diplomatieke verte- 

genwoordiging van I-ak en Rusland. 
De wereld was van deze orderhande- 

lingen niet op de hoogte, alhcewel 

mn overtuigd kan zijn dat Dwon'og- 

street van bet een en ander. tijdig 

lucht moet hebben gekregen, vandaar 
de z00 irnig betrachrte zwijgzaambeid. 

Ook Turkije zal van de plaats gehad 

hebbende besprekingeo hebben afye- 
weten en dat verklaart eerstens voor 
cen goed gedeelte de zeer gereser- 

houding der Turken in de 

kwestie Griekenland en Joegoslavia, 
Turkije voelde zich lang niet safe en 

voorzag groote gevaren. Ben al te 

veerde 

Abonnements 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

  

advertentie gereduceerd tariei. 

24e Jaarcang 

ionige verhouding Irak-Rusland kon 

een omsingeling vao Turkije beteeke- 

nen, en men zal het met de Turken 
eens moeten zija dat het er weinig 
toe doet of men van de hond of van 

de kat gebeten wordi, met andere 
woorden of men dcor Rusland of door 

Duitschland wordt omsingeld. Beide 

ombelzingen cen doodelijke 

bedreiging op voor de ongerepie on- 

afhavkelijkheid vao het land van 

Attaturk. 

leveren 

Het raadseltje opgelost. 

Thbans komt ook de wel zeer eigen- 
aardige geschiedenis van het verster- 

ken van de Turksch-lraaksche greos 
waar we reeds eerder op wezen in 

het volle daglicht te staan. Ook de 
gebeimziorige scbermutseling aan de 

Russische grenzen ergens in het Na 
Oosten, die doodgezwegen werd, Onze 
meenirg dat Turkije tot die versterking 

Wwenschte over te gaan omdat direc- 

te Russische die ging acuut werd, 

wordt door de berichten van beden 
bevestigd. Deze overeenkomst tusschen 

Icao en Turkije had op 11 December 
plaats, gelijk dus met de eerste aan- 

bi ding tot het aanknoopen van di- 

p'omatieke betrekking aan Rusland 

zijdens Irak middels de ambassadeur 

te Aokra!! 

  

ije. 

Duitschland gooit roet in 't eten 

Wij schreven daareven, dat Rusland 

Onaangenaam getroffen zal zijin door 

bet verloop der zaken in Irak. Duitsch- 

land heefc de zaak wel beel erg voor 

de Russen in de war geschopt. Door 

het drieste ingrijpeo kwam oamelijk de 

Russische modder boven. Sralio werd 

deswege het wapen der ondergrondsche 

ondermijning driftig uit de hand gesia- 

gen. Wat Engeland voor dien tijd niet 

kon doen z0onder argwaan te wekken, 

zonder ook Ruslaod onaangenaam te 
stemmen, kon het daarsa wel doen, 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

J.G.W. DEKKERS — KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 

Hanoel in Nieuw- en Agentschap: 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

Java Koeikasten. 

Or RA an Haa an TR NO 
ef Nog altiid in voorraad. 
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Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

CARIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Scbrijfimachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

$ Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch 

en tegen scherp corcurreerende, dus 

beneden Soerabaiaprijzen, 
te leveren. 

N. V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

RN AA 3 AA 3D MTA ak 

K
n
 
D
N
 

Ka. 

vulpen- en stempelinkten. 
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Komt en Ziet EODW. G. ROBINSON film'and's grovtste karakter speler in ziin grootste karakterrol ! 
Vooraf gaat als Spec. ATTRACTIE : Het LAATSTE OORLOGSNISUWS! 

RICHE T 
Heden 20 

De buitengewoon aardige Franscbe fi'm 

sLE CONTROLEUR DES WAGONGS-LITS”. 

  

en Woensdg 21 

(LEUGENS EN LIEFUE) 
Met in de hoofdrolleo DANIELLE DARIEUX — ALBERT PREJEAN — LUCIEN BAROUX e.a. 

goede krachten. Een luchtige Fransche Comedie, vol afwisseling en amusante verwikkelingen. 
Komt allen deze mooie flm zien! 
Niet toegaokelijk voor kinderen beveden 16 jaar. 

Donderdag 22 tm Zaterdag 24 Mel. 

sTHIS MAN REUTER”. (eurer mEuot... 
Ezn Machtig Warner Bros filmwerk met de beroemde sterren EDW. G. ROBINSON — EUNA BEST — 

EDDIE ALBERT — GENE LOCKHART e.a. vooraanstaande artisten. Wie beeft niet ontelbare malen ia 
de krant gelezen of door de Radio gehoord: Reuter meldt ons ui 

. waar kreeg bij zija geheimen, waar zijo macht? In deze 

  

Toegarkelijk voor alle le f ijder ! 

MEATER 

  

» Of Reuter seint ons het volgende...., 

  

  

»REUTER” wie is deze geniale Correspondent... 

film vertalt de meest besproken man ter wercid UI zijn eigen onge oof'ijken leveosverhaal. 

ATTENTIE! 

  

MAXIM THEATER 

  

  

Gong's subliem meesterwerk 

spreken van: 

Churchill 

Hij zond groote troepen-eenheden naar 

deed het dan ook promp'. 

Irak, vu onder het motto ,om de ver- 

bindingen open te houden”, wat v6dr 
dien tijd niet noodig was, waar immers, 
naar aan de oppervlakte leek, de ver- 

bindingen open waren en de Iraaksche 

regeering het pact met Engeland loyaal 

nakwam. Duitsland heeft dus weten 
te bewerkstelligen dat Rusland in het 

Tweestroomenland schaakmat werd 
gezet, waardoor het voor zich zelve 

de mogelijkheid openhield or, zonder 

in botsing te komen met de Rrsser, 
straks middels een stoot uit Syrit verder 
naar bet Oosten door te stooten. Een 
wel zeer kwaadaardig en driest spel 
imet ditmaal Rusland voorsbands trek- 
kend aan het kortste einde van het 
touwtje. 

Iran en Rusland. 

Met dat al, wordt het thans voor 
de Russen een levensbelang om Iran 

geheel onder bescherming te hebben. 

Immers-als Iran de bus zou 
missen ligt ook dit gebied open voor 

de Duitscbers. Eerst recht zou dar de 
Russische 
baven aan de zeeiin te bemachtigen— 

voor goed gaan behooren tot de illu- 

Stalin in 

hartewensch, — een vrije 

soire. Bovendian zou door een Duirsche 
Overmeestering van Iran de met Rus- 
sisch kapitaal gebouwde spoorweg 
van Aschabad (in Russisch Turkmen'- 
stan) over Teheran, Oum Ahwaz naar 
Bender Abas aan de Perzische golf, 
voor Rusland alle 

terwijl — dit last but not least — alle 
groote Russische petroleum gebieden 

aan de Kaspische zee binnen schot- 
bereik van Duitschland zouden liggen, 

waardoor de Rusische omsingelirg 
vrijwel gecompleteerd zoude zijn. 

waarde verliezen 

Nauwer contact. 

Het zal ons dan ook niet verwon- 

deren wanveer binnen zeerkorten tijd 

belangrijk nauwere aansluiting de Rus- 

sen met Iran en ook Turkije duidelijk 

merkbaar wordt. Die aansluiting kan 

zijv een diplomatieke of een geweldige- 

Wij bouden het voorshands op het 

eerste. Immers de groote petroleum- 

belangen in het noorden van Iran zija 
zuiver Amerikaansche, in tegenstelling 

met de belangen in bet zuiden welke 
in handen zija van de Anglo- Iranian 

56", kapitaal van de Eagelscbe 

admiraliteit. Zou Rusland al te driftig 

Optreden in Iran dan worden daardoor 

met 

de goede verhoudingeo met Amerika 

verstoord, hetgeen voor Rusland zoowei 
wil zeggen dat het afgeknepeo wordt 

van alle Amerikaansche hulp, voorz0o- 

verdienog verleend word. Die bulp-   

Woensdag 2! en Donderdag 22 Mei. 

sLE PATRIOTE“. 
Met HARRY BAUR -- PIERE KENOIR — JOSETTE DAY e.v.a. sterren. Met recbt kunnen wij bier 

Een reus onder de fims van den laatsten tijd. Een overweldigend schouwspel dai oog en geest 
verbaast, Een film met steeds stijgende spanning en een climax zooals U nog nimmer in eev film zag! 

Vriidag 23 tm Zondag 25 Mei. 
Warner Bros nieuwste succesfilm 

s»sIHE ROARING TWENTIES“. 
(Schaduwen uit bet verledeu) 

Met JAMES CAGNEY — PRISCILLA LANE — HUMPHREY BOGART e.asterrer, He: filmspel be- 
handelt de historiscbe onderwerpen uit dezen tijd op fel-realistische wijze en geeft, bebalve den climax van 
cen spannende roman uit het dagelijksch leven, een historisch overzicht vaneen zeer inter ssant tijdperk in 
de Amerikaansche geschiedenis. Een alleszios interssante film, die largen tijd in de berinnerirg :al blijveo. 

verleening is nog steeds vrij groot en 

Rusland kan zich niet de weelde permit- 

teeren zich los te maken van datgene 

wat geregeld uit het land van den dollar 

zijo weg vindt naar Wladiwostok. Te 

zeer hangt Ruslands oorlogsindustrie 

af van de welwillendheid der Ameri- 

kanen. 

Het mogelijke gevolg dat wij dan 

ook voorzien 

sluiting van Rusiaod met de landen 

van het pact van Saadabad, waardoor 

het vrij safe gesteld wordt. 

is een nauwere aan- 

Welke clausule? 

Wat eenigszios raadselachtig klinkt 

is de zoogenaamde ,,Russische verk!a- 

ring ten aanzien van de Arabisch spre- 

kende landen” zooals bet tot tweemaal 

toe in de telegrammen vermeld staat. 
Deze landen zijo. Het koniokrijk Sa- 
oelie-Arabis, het emiraat Traosjorda- 
n'& (Britsch protectoraat), Pelestira 

(Britsch protectoraat), het kosinkrijk 
Irak (door een pact met Engeland ver- 

bonden), Syrig, daaronder begrepen de 
republieken Libanor, Latakig en Dzje- 
bel-Droeze (F.ansch protectoraat) en 

tenslotte bet koniokrijk Egypte (door 

een pict met Engeland verbonden), 

Nu bebben wij er onze lezers al! 
eerder op geattendeerd dat Rusland 
gemakkelijker iovloed in de Arabische 

landen kan uitorfenen dan Duitsch'anJ, 

waar immers Stalin wel de cbristelijke 
godsdienst tracht uit te roeien, in hoe- 

verre bij met kameraad Hitler een lijn 

trekt, maar den mohamedaanschen 
godsdienst. als blijkbaar van geen groot 

gevaar, volledige vrijheid laar. De 
Arab'sche landen zijn vrijwel over- 
wegend mohamedaansch met uitzor- 

dering van den Libanon dat overwe- 
gend christelijk is. In die landen vindt 
het Oostersch geori#steerd wezen van 
Rusland zeer gemakkelijk contact met 

de bewoners, terwijl bevendieo het 

bespelen bet klavier van het 

nationalisme onder de jonge volken 
een gretig gehoor vindt. Zoo dient 

men in de landen voornameiijk op 

zijn hoede te zija voor Russische ma- 

chinaties. 

van 

Rusland in het voordeel. 

Welke clausule omtrent de Arabisch 
sprekende landen voor Stalin in De- 
cember 1940 een onoverkomelijk strui- 
kelblok bleek te zija om diplomatieke 

betrekkingen met Irak aan te knoopen, 
zal de tijd moeten leeren. Waarschijo- 

ljk werd middels die clausule syocbro- 

nisatie gezocht met den overwegenden 
iovloed van Brittanoi8 in dit deel der 
wereld, 

Blijkbaar acbt bet huidige rebelsche 

Iraaksche bewind dez2 syacbronisatie 

-plomatieke betrekkingen, thans zonder 

  

niet meer moodzakclijk, weshalve een 

tweede aanbod aan Rusland om over 

te gaan tot het aarknoopen van di- 

speciale clausule gedaan werd. De 
Russiscbe regeering heeft—geen won- 
der—niet lang geaarzeld en het aan- 
bod met beide handen aanvaard, waar- 

door thans een brandhaard van com- 

munistische actie is Bagdad binnenkort 

vreemd dat Hess zija gade 100 maar 
acbterlaat in Hitler”s handeo. Wellicht 
werd Hess gezondeo om een balletje 
van ,vergel k” op te gooien, en dan 

gluurt natuurlijk Stalin als de booze 
boeman, voor Duitschland en Engeland 
beide, om de deur. Men behoeft geen 
vrees te koesteren Churchill deokt niet 
Over een vergelijk. Mocht dat de be- 

doeling zijn, dan komt Hess voor niets 

naar Londen. 

Het is maar een veronderstelling wat 
Wij z00 juist neerschreven. Zooals ge- 

zegd, wij dienen nadere berichten af 
te wachten om tot beschouwing over 

te kuonen gaan. Men hoede zich ech- 
ter voor al te simplistische vreugde 

welke gew kt z00 kunoen worden uit   het feit dat &o van Duitschlands ,big- 

ten”, die dus nog aan niets gebrek 

heeft en niets te klagen heeeft de na- 
zi-bel ontvluchtte, hetgeen er dan op 
zou wijzen dat Duitschland aaa den 
vooravond van ineenstorting zou staan. 

Wij moeten er echter volledigheids- 
halve aan toevoegen, dat Hess' geaard- 
heid zooals deze wordt beschreven door 
Rauschning. Conrad Heiden, Strasser 
en vele anderen inderdaad een vlucht 

logisch zou kwalificeereo. Hess geaard- 
heid valt wel zeer uit de lija van het 

prussiavisme. Bovendien is hij een ,,bas- 
taard”, (half Boyptenaar) en dus maar 
een staatsblad Aritr. 

Laat ons afwachten. Wellicht weten 
we morgen meer. 

de Malanger 

  

IN HET NAZI-PARADIJS. 

William Bayles, een buitenlandsch 

Corcespondent, die onlangs van Duitsch- 

land naar Londen terugkeerde, geeft 

in onderstaand artikel, dat wij vertaal- 

den uit de ,, Malaya Tribune, een lever- 

dig beeld van het ellendige bestaan van 

de bevolking in vazi-land : aldus lezen 

wij ia bet N.v.d. D. 

Ia het portiek van een gebouw in 

de Wilbelmstrasse te Berlijn stond een 

oorlogsinvalide, die daar eevige beschut- 

ting zocht voor dea snijdendea wiod. 

Met €€o hand trachtte bij zija versle- 

ten en verkleurde overjas nauwer om 

zich heen te siuiten, met de andere 

bracbt bij een mondharmonica aan de 

lippen en vaa tijd tot tijd hoorde men 

boven bet geluid vas den wiod de 

dunne, snerpende tonen van het wijsje 

dat bij speelde, Het was ,,It must be 

Paradise”.   zal zijn gevestigd. Eegeland zal hier 

weinig tegen kunnen doen. Resumerend 
is het resultaat dus, dat alhoewel 

Duitschlaod, Rusland schaakmat zette, 
door voortijdige actie, Stalin uiteinde- 
lijk door de omstandigheden het weer 

van Hitler gewoonen hecft, Maar 

Eogeland zit met bet vuiltje en het 

zal daarmee blijven zitten totdat Ea. 

gelaod en Amerika den tijd gekomeo 
achten om de betrekkingen met Rusland 

grondig af te breken. Niet Duitschland, 

maar Rusland is het groote gevaar in 
deze wereld. Alle ellenden in dezen 

krijg danken wij aao Ruslands houding. 

Mocht straks Duitscblaod op Rusland 

los slaan en winver, dan is de ramp 

oiet te overzien. Maar ook wanneer 

het omyekeerde het geval zal zijr, is 
de ramp niet te overzieo. 

Li 
.. 

Hess in Engeland. 

H-t tweede opzienbare bericht komt 

uit Londen. H-ss zou vermist zijo. La- 

ter berichtte men uit Londen, dat Hess 

ia Schotland is geland padat hij Zovo- 
dag per vliegtuig uit Augsburg was 
vertrokken, viettegenstaande Hitler hem 

het vliegen verboden bad. Hess is dus 
vit Duitschland gevlucbt. Men zij ech- 
ter heel voorzichtig met deze berich- 

ten. Duitschland zelf namelijk laat der 
wereld weten, dat Hitler de adjudan- 

ten van Hess deed gevangen nemeo, 

en nog meer dergelijke bijzonderheder, 

die waarlijk niet geschikt zija om de 

rust van bet Duitsche volk te bevor- 
deren. Als hij dus ostentatief overgaat 

tot het lanceeren van dergelijke be- 

richten dan moet daar wat achter ste- 
ken. Dat heeft een bedoeling waaruit 

dus moet volgen, dat ook Hess' vlucbt 
naar Enrgeland met een bedoeling werd 

oaderoomen. Van dit moordenaars tuig 
kan men alles verwachten, zelfs een 
sluipmoord op Britsche grootheden, 
waar Gode ons voor moge bewaren. 

Ia elk gevai Hess isnu in Eogeland 
en wij zullen moeten afwachten waar- 
om bij zich daar bevindt. Aan den 
aard der Duitsche berichten terzake, 
zal men kunnen zien of deze vlucht 
cen echte dan wel een voorgewende 
vlucht is. Men vergete niet dat Hess' 
echtgenoote zeer io den gunst van 
Hitler staat en bet lijkt een beertje 

Ik ging paar hem toe eo wilde hem 

.cen Mark geven, maar bij zeide dat 

hij geen bedelaar was en niet voor 
: geld speelde. , Waarom speel je dan 

wel?' vroeg ik hem. 

»Dat is mija wijzeom mete uiten,” 

zeide hij. ,Ik ben philosoof”, 

Ia Weenen sprak ik twee zeer ar- 

moedig gekleede arbeiders, die voor 

een winkel van radio-toestelleo stonden 

te luisteren. Door een luidspreker klonk, 

met onmiskenkaar Pruisisch accent, het 

laatste nieuws, 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 

DE DUITSCHE NATIE HONGERT. 

  

Honden, wolven en vossen op het menu. 

In de &'alage stond een groot ge- 

kleurd portret van Hitler. De beide 

mannen keken naar het kleine snorretje 
en de blauwe oogen van den Fiibrer, 

eenige miouten lang. Toeo zeide de 

eene: ,Stel je voor. Luuwig. . . . nu 

Verwachten ze warempel, dat wij voor 

zulk een ,,koning” zullen sterven.” 

Arbeiders-Front. 

Io Munchen was ik tegenwoordig bij 

een van de ontelbare samenkomsten, 

welke door de nazi- Arbeiders-Front 
georganiseerd wordeo. 

Een dikke auto-fabrikaot uit Silezi8, 
niet gewend een blad voor zija mond 

te nemen, was juist aangekomen en 

bezig iedereeo de hand te schudden, 

toen hij opeens tegenover een opschep- 

perig, Pruisisch officiertje uit de school 

vaa Ribbeatrop stond, die militair in 

de houding ging staan, kia vooruitge- 

stoken, terwijl bij zijn rechterarm uit- 

stak om den bazi-groet te brengen. 
De fabrikant keek eens oaar hemen 

naar het Partij-insigoe op zijo revers, 

zonder te reageeren. Toen zeide hij, 

200 luid dat iedereen hem hooren kon 

»Laat je arm maar zakken en berg dat 

malle clubspeldje maar liever io je zak 

.... anders loop je nog het risico dat 

iemand er je buik mee opeohaalt |” 

Er heerschte doodelijke stilte, tot 

opeers iemand in schaterlachen uit- 

barstte en ia een oogwenk brulde de 

heele zaal van de pret en hield den   buik vast van bet lacheo. 

aa Pe 

»BOERDERIJEN SCHRAUWEN“ 
WATES 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  
  

Kediri en Paree en 

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 
Leverancier van de groote ziekenhuizen te 

de meeste Doctoren 
ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H, SCHRAUWEN' 

San 

NIEUME UITEAVE Of HERORUK van J. B. WOLTERS” 
UITG. Mi, BATANA. 
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Deze paar iocidenten, welke mij toe- 

vallig uit intelbare soortgelijke ervarin- 

gen in het Duitschland van heden te 
binnen schieten, werpen een duidelijk 

licht op de gedachten en gevoelens van 

de millioenen, die volkomen anders 

denken dan de enkele duizenden die 

door geweld en bedreiging het lard 

in bun macht hebben. 

»Hij” en Zi” 

In hua gesprekken noemt men de 

nazis ,zij”: Hitler wordt ,hij” ge- 

noemd, en slechts zelden hoort mec 

zija naam uitspreken. 

Alleen in Weenen dat altijd een 

beetje romantisch aangelegd was, het- 

ben zij deo Fiibrer een bijoaam 'grge- 

yen. namelijk ,, Dolfer!"", hetgeen ,, Adolf. 

je” beteekent. 

Doch in Miinchea en Perlijn, Keulen 

ea Breslau, waar men ,,hem” beter 

keot en waar ,zij" reeds zeven jaar 

met hun werk aan den gang zijo, ge- 

bruikt meo zeker geen verkleiawoord- 

jes: daar heerschen slechts voorzichtig- 

heid en angst. 

Het Dvitsche volk z0ekt door stik- 
donkere straten zonder eenenkel lamrj», 

Voetje voor voetje zija weg, terwijl 

nzij" scheepsladingen vol Duitsche 

zaklantaaras en batterijen naarSparje, 

voor export naar Zuid-Amerika, zer- 

den. 
Zij krijgeo &€a stukje inferieure zeep 

per maand en eens in de vijf maanden 

een kleio stukje slechte scheerzeep, ter- 

wijl de winkels in de Baikan-stedeo 

Overvol zija met in Duitschland gefra- 

briceerde toiletzeep, 

Zij moeten zieo, hoe de lichaampjes 
van hun kinderen langzaam wegteren 

door tekort man voedsel. Zij zien, hoe 

al hun rilvergeld vervangen wordt door 
papier, terwijl alumisium de plaats 

ioneemt van hua oikkelen geldstukken, 

doch viemand durft het vreeselijke 

woord ,inflatie” zelfs maar te fluisteren, 

Urenlang staan ze in winderige stra- 

ten in een gueue, om een paar stukjes 

suikergoed voor hun kinderen machtig 

te worden, 

Zy zija nog blij als ze hooren dat 

wanneer zij varkenskop, ooren en in- 

gewanden, of koeienuier en staart eteo, 

zij daarvan tweemaal zooveel kunnen 

krijgea als van de tozgestave hoeveel- 

heid rundvleesch, we!ke toch meestal, 

niet te krijgen is.   

Onlangs werd bekend gemaakt dat 

honden, wolven en vossen toegevoegd 

waren aan het oorlogsmenu! 

Rouwkleeding verboden. 

Zij krijgen officieel bericht, dat hun 

zonen voor Fiihrer eo Vaterland ges- 

neuveld zija, doch niemand zegt bun 

waar zij begraven zijn, en evenmia mo- 

geo zij in den reuw gaan of in het 

openbaar uiting geven aan hun ver- 

driet. 

Zij eten gebak dat van slecht meel, 
afyeroomde melk en gemalen wortelen 

gemaakt is, zonder een greintje vet of 

boter. 

Zij moeten er zich bij neerleggen, 
dat hua vrouwen en dochters vieren- 

twiatig uur per week arberid verrichteo 

ia de munitie - fabrieken. 

Zij moeten hun beddegoed afstaan 
voor de hospitaleo, hun kopereo keu- 

ken-gereedschap voor de wapenfabrie- 

ker, de kleeden uit hun kamers voor 

usiformeo. 

Men tracht oude vriende en bloed- 

verwanteo te vergeten, en vraagt hun 

niet meer op bezoek, omdat zij niet 

zuiver Arisch zijo. 

Zachtjes zegt men tegen elkaar, dat 

bet verscbil tusschen Britsch-Indi2 en 
hun land hierin gelzgen is, dat in bet 

eerste €&a man honger lijdt voor een 

geheel volk, terwijl in Duitschland een 

gansche natie hongert voor &&n man! 

Het volk maakt nu een tweeden 

oorlogswinter door, terwijl men hun 

gezegd heeft dat die nooit zou komen, 

en niets ie er overgebleven van de 

reserves, welke den eersten nog eenigs- 

zins dragelijk maakten. 

G:droogde vruchten ea groenten 

zija siods lang niet meer te krijgen, 

en het laatste geimporteerde blikje 

levensmiddelen is uit de winkels ver- 

dwenen. 

Koffie, thee, peper, uien, citroznen 
en sinaasappelea bestaan nog siecbts 

in de herinnering. Gerimpelde Euro- 

peesche appelen en peren, het eenige 

Ihheemsche fruit. dat eenigen tijd be- 

waard kan blijven, wordt slechts ver- 

strekr aan kinderen, aanstaande moe- 

ders en zieken, 
Aan het begin van den oorlog werd 

gezegd, dat syathetische olie vitami- 

nepi'len uit steenkool gemaakt verstrekt 

zouden worden, doch het is duidelijk 

gebleken, dat die voikomen ondoel- 

matig zijo. 

Ver plichte brood-consumptie. 

De veroverirng vaa een half dozija 

landen verschafte aan de Duitschers 

elke maand 663 extra-ei en een ons 

boter. Ia andere opzichten beteekende 

bet eea nieuwen druk op bet wanke- | 

leode Reich door welke alle 

zelf een tekort aan voedsel hadden. 

landen, 

Het eenige voedingsmidde!, dat in 

voldoende mate bescbikbaar is, is 

brood. Het wekelijksch rantsoen be- 

draagt ormaal 5 pond, terwijl zij, 

die zwareo licbamelijken arbeid ver- 

richten, 7'/4 pond krijgen, hetgeen 

meer is dan men gewoonlijk gebruikt. 

Wonderlijker dan de groote hoe- 

veelheid is echter het feit, dat iedere 

huisvrouw verplicht is het volle raot- 

soen te koopen voor ieder lid van het 

gezin, ook al weet zij dat het met 

geen mogelijkheid allemaal opgegeten 

kan worden. De regeering wenscht, 

dat de magen van haar onderdanen   gevuld worden, ook al is het dan maar 

  

met bruin brood, ea dringt er bij de 

buisvrouwen op aan al haar vinding- 

rijkheid te gebruiken om er smakelfjke 
gerechten van te bereiden. 

H-t probleem van de brood con- 

sumptiz wordt nog gecompliceerder 

door het feit, dat elke verspi ling 

verboden is en alle vuiinisbakken wor- 

dea regelmatig geinspecteerd om na 

te gaan of inderdaad niets weggegooid 

wordt, Dientengevolge is een huisva- 

der niet alleen verplicbt zija 

eigen 5 pond brood per week op te 

eten, doch bovendien moet hij nog 

zija deel verorberen van het grooter 

soms 

rantsoen van vrouw en kindereo. 

D: achteruitgang in kwaliteit heeft 

gelijken tred gehouden met de ver. 

mindering van de toegewezen hoe- 

veelheid leveosmiddelen. 

Duitschlands worden nu 

hoofdzakelijk gevoeg met afval, dar 

zorgvuldig verzameld wordt, gekookr, 

tot koeken samengeprist en gedistri- 

varkeos 

bueerd onder de boeren. 

Eke huisvrouw besfr in haar 
ken een kaart hangen 

keu- 

waarop gedrukt 

Staat dat varkens van alle soorten 

voedselresten houder, maar niet van 

gebroken glas, blikjes, papier en si- 

garetteneindjes. 

He: spek van die wet afval gevozr- 

de varkens is spoosachtig ev waterig, 

wordt met geen mogelijkheid bruin, 

smaakt als houtpulp en stinkt bij bet 

bakken near afval. 

Het plumvee io Duitschland krijgt 

vischpoeder, dat gemaakt wordt van 

gekookte afval van de visscberij-bedrij- 

ver, vermengd met groote boeveelhe- 

den kleine vischjes en schaaldieren wel- 

ke met netten in de Oostzee gevan- 

gen worden, dit alles wordt 

groote pansea gkookt daarna ge- 

droogd en dan fijngemaleo. 

dan in 

Ganzen, eenden en kippen smaken 

alle evea erg naar visch eo het ge- 

kookte vleerch heeft een 

Consisteotie, zooals rauwe haring. 

slijmerige 

Kool, de hoofdschotel van bet Ber- 

lijosche menu, wordt voorvamelijk ver- 

bouwd op de groote gemeente - mest- 

vaalten, waar alle afval van de stad 

heen gebracht wordt. Huisvrouwen be- 

merken spoedig, dat alle kool, 

met afval bemest wordt, bij het koken 

een bijna ondrage'ijkeo stank verspreidi : 

een geur, welke nu onafscheidelijk ver- 

bonden is aan het hedendaagsche Berlija. 

De Ber'ijners hebben aan alle dinger, 
welke ze tegenwoordig eten, namen 
gegeven, welke soms zeer toepasselijk 
zijo. 

weike 
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LE HSBIBLIOTHEEK 

#Negerzweet” 

De Ersatz-koffie, een bitter vocbt, 
dat gemaakt wordt van gebraode gerst, 
gedroogde bladerea, wortels, eikels 
en een cbemsch geur'jz en smaakje, 
Wordt ,negerzweet” genoemd, 

D- bleeke, blauwacbtige melk, waar- 
aan niet alleen het laatste spoortje 
room, doch ook alle kleurstof ontno- 
men is, nozmt ,lijken-vocbt.” 

D: waterige, gekookte aardappels 
heeten ,,vier-jareo-plan juweeltjes”, buts- 
pot van kool en wortelen heet ,buik- 
vulsel” en de onvermijdelijke haver- 
soep wordt ,slijm” genoemd. 

Hondenvl-esch heet ,blokkade- 
schaap” ea kat is ,,dakhaas”. 

Dz @talages der drogisterijen zija 
bijna leeg, daar schoonheidsmiddelen, 
toiletbenoodigdheden en ze!fs medicijaen 
niet meer verkrijgbaar zijo. 

Gaas en verbandwatten zija nergens 
meer te koop en aspirine, oorspronkelijk 
een Duttsch artikel, is uitverkocht, 

Nazi -onderzoekiogen zouden aan- 
getoond hebben dat het menschelijk 
lichaam onder normale omstandigheden 
een voldoende reserve aan vitaminen 
bezit om het twee jaar te kuonen uit- 
houden met gewoon ,,grof” voedsel. 

Dz autoriteiten voor de kleeding- 
distributie zeiden, dat bij normal toe- 
standen iede e Duitscher voldoende 
kleeding bezat voor twee jaar, 

De Fout. 

Do»ch beide groepen maakten &€n 
fout: de toestanden waren nameiijk 
nlet normaal. Duitschland ging den 
oorlog in na een zevenjarige periode 
van distributie ea ondervoeding | 

Daar zij wegens tekleine voorraden 
en te hooge prijzen niet in staat was 
om haar garderobe aan te vullen, was 
de burgerij er aan gewend geraakt 
slecbts &&a reservestel kieeren te bezit- 
ten. Haar kleeding was versleten en 
zijzelf hongerig, toen de oorlog begoo. 

Teneinde te trachten de kleeren- 
situatie meester te blijven, stelde 
Duitschland, een land zonder katoen 
en met slechts zeer weinig wol een 
puntensysteem samen, om de beschik- 
bare voorraden, zij betin onvoldoende 
hoeveelheid, te verdeelen, doch zelfs 
dit vastgestelde minimum was er niet. 

Ikdereen, jong of oud, kreeg een 
distributiekaart, welke 100 punten, 
geldig voor een jaar, bevatte. Een 
japon, bijvoorbeeld, kostte 45 punter, 
een heerercos'uum 60, een overbemd 
20, pyama's 30, een trui 30, sokkeo 
5, zijden kousen 5. 

Uit propaganda-oogpuot krijaeo de 
Duuschers voor het rweede oorlogsjaar 
150 punten, om te laten zien dat de 
“cConomiscbe situatie zo0veel verbeterd 
was. Doch de meeste menschen slaagden 
er niet eens io de benoodigde kleeren 
te koopen voor de 100 punten, welke 
zZij in het eerste jaar van den oorlos 
nochten besreden, en men kwam tot 
de ontdekking, dat er nog een g166 
verschil bes'aat tusschen de ,,toestem- 
ming om iets te koopen en de kans 
om het benoodigde macbtig te worden. 
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KOTTA 
   

  

CHERMING 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52.   

PROTESTANTSCHERBRK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

25 Mei Madioen 9 vur v. —. 
Ds. Skken. 
5 uur n,m. 
Ds. Sikkeo. 

9 uur v.m. 
Ds. Sikkeo. 

6 uur ».m. 
Ds. Sixkeo. 

Ponorogo 

1 Juni Kediri 

Kediri 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

22 Mei '41 Kediri 9“. 
(Hemelvaartsdap), 

24 Mei "41 T.-Agoeng 0.30 u. v.m. 

Voorbereiden) bevestigen lidmaat). 

25 Mei '4! T.-Agoeng 7.30 u. v.m. 
(H. Avondamaal). 

1 Juni '41 Blitar. 1.30 u. v.m. 

Wlingi. 10.30 «. v. m. 

v.m. 

  

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraar), Blitar, 
Toeloergagoeng, Ngandjoek, ea., te 

Paree 7 30 uur o.m. 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

6 uur v. m. Stilie 
7.30 uur v. m Hcogmis 

5.30 uur o.m. Lof 

Ooderricht Kuth. Javanea 6 uut n.m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER —  COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telat, No, 107 

6 uur v. m. 

7.30 uur v. m. 

5.30 vur am. 

te Blitar H, Mis 

  

MOOIE HUISVENDUTIE. 

Op Dinsdag, 27 Mei '41 v.m. 9 u. 

Wegeos vertrek van den Heer 

JP. C.F. ENGELHARD. 

Tuioemploye S. O. Mritjan, 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Sraalmeubels 
chroomd of gelakr. 

Tweedehandsche meubels. 

Emballeeren en transporteerea. 

en ledikanten ver- 

  

een mooie teonisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegew 

acbter Soelpersdrukkerij p.w. 

f 6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelhout 

Zeer billijk in prijs en levering mer 
garaotie, 

vendutie gegaraodeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

Voor Uw 

  

DAMES KAPSALOR 

sROSALIE" 

Klentengstr. 28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 

WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse.— 

  

 



  

Buitenlapdschi overzicht -overgenomen uit het Soer. Hbid. 

AMBA ALAGI OVERGEGEVEN. 

  

Hertog van Aosta krijgsgevangene : 

tegenstand te Jimmah en 

Gondar duurt voort. 

  

Londen, 19 Mei (Reuter). D- door 

de Britten gestelde voorwaarden voor 

de overgave van Amba A'agi werden 

door de Itelianen aanvaard, De Britsche 

trocpeo zouden heden de stad en het 

garnizozn overremet. 

Londen, 19 Mzi (Reuter). Uit Rome 

wordt het volgende gemeld. 

Een officicel Italiaansch communigut 

luidt: ,Het sein ,,staakt 

werd gegeven voor bet garnizoen te 

Amba Alagi. De Britten lieten den 

eer bij de 

in verband met den held- 

bet vure .” 

Italianen volle militaire 

Overgave 

haftigen tegenstand van bet garnizoeo.” 

Londen, 19 Mei (Reuter). Albier 

werd vernomen, dat na de overgave 

van Amba Alagi nog twee b:langrijke 

van Italiaanschen 

bestaan, ». I. te Jimmah en Gondar. 

Het is niet 
bij de overgave-voorwaarden betrokken 

zijv. Ook is het niet bekend, of de 

hertog van Aosta zich bij het garnizoen 

te Amba Alagi bevindt, dat naar ge- 

meend wordt 7000 man sterk is. 

centra tegenstard 

bekend, of deze posities 

Het oorlogsmaterieel voor Irak: 

Londen, 19 Mei (Reuter). De moge- 

lijkheid, dat oorlogsmaterieel uit Syri: 

naar Irak wordt vervoerd per 

die over 

Turksch grondgebied loopt, heeft de 

grootst mogelijke aandacht 

Britsche regeering. De berichten, dat 

op deze wijze 

wordt vervoerd, werden echter nog 

trein, 

aanzienlijken afstaod over 

van de 

bet oorlogsmaterieel 

Diet van officieele zijde bevestigd. 

Het Italiaansche communigu€. 

Londen, 19 Mei (Reuter). Ui Rome 
Wwordt gemeld, dat in een Iraliaansch 
communigu& werd bekendgemaakt, dat 

de hertog van Aosta het lot vao zijn 

troepen deelt. De tegenstand te Jimmah 

en Gondar wordt voortgezet, 

De val van Amba Alagi. 

Londen, 19 Mei (Reuter). Io het kort 

is reeds gemeld, dat te Londen verno- 

men is, dat Amba Alagi zich heeft over- 

gzgeven. Officieel is medegedeeld, dat 

de Italianen de voorwaarden tot Over- 

gave van Amba Alagi hebben aanvaard 

en dat de Imperiale strijdkrachten var- 

daag de stad en het garnizoen zouden 

Overnemen. 

Naar men meeot, is het garaizoen 

ongevcer 7000 mansterk. Amba A'agi 

is van groote beteekenis, niet alleen 

vanwege de sterkte van het fort, doch 

omdat het de verbindingen tusschen 

het Noorden en het Zuiden van Abes- 

syni8 beheerscht. Andere belangrijke 

centra van Italiaanscheo tegeostand zijn 

nog Jimmah en Gondar. 

Men meert, dat zich te Jimmah nog 

een aanzienlijk leger bevindt. Een maand 

geleden werd gemeld, dat het ongeveer 

35.000 man sterk was doch vooral van 

de Inheemsche troepen zijo vele mac- 

schappen gedeserteerd. 

Volgens de jongste berichten is het 

Italiaaosche garnizoen te Gondar on- 

geveer 8000 man Europeesche en ee 

paar duizeod man loheemsche trorpen 

sterk. 

Er zija geen definitieve bericbten 

beschibaar, of ook Jimmah en Gondar 

bij de voorwaarden tot overgave be- 

trokken zijo, doch er is op gewezen, 

dat de hertog van Aosta, ofscboon bij 

aanvankelijk opperbevelbebber was van 

de Italiaansche serijdkrachten in Abes- 

syait, bet noodig geacht kav hebben 

om de operaties in deze twee centra 

Onder onafhankelijk commando te 

plaatseo. Het is ook niet bekend, of 

de hertog van Aosta zich bij het gar- 

nizoen te Amba Alagi beviodt. Het 

garnizoen daar bestaat voor bet groot- 

ste deel uit Italiasen. 
  

De aanvallen op Engeland 

Weinig actie 

Londep, 19 Mei (Reuter). En door 
bet uitgegeven 

commusiguk meldt dat Du'ttsche vlieg- 

tuigen den afgeloopen nacht bommen 

Luchtvaartministerie 

wierpen op twee punten in Zuidwest- 

Engzland, Er we-d echter geen schade 
gemeld, terwijl ook gzen slachtoff rs 
gevallen zija. Overigeos va!t niets te 

behalve dar 

vliegtuigea werden vernietigd. 

melden, twee Dui'sche 

Duitsche verliezen 

Londen, 19 Msi (Reuter). Een Duit- 

sche bommeowerper dook hedenmor- 

gen boven stad aan de 

Noordoostkust. Het toestel werd door 

een granaat van bet afweergeschut ge- 

veer een 

troffen, vloog in brand en stortte in 

zee. Een andere raider ontplofte, nog 

voor de bommen die door de beman- 

ning waren geworpen, den grond had- 
den bereikt. De uitgeworpen bommen 

hebben geen schade aangerichrt. 

Londep, 19 Mei (Reuter) 

luchtgevecht voor de 

Io een 

Britsche kust 

werden hedenmiddag 5 Duitsche jagers 

door gevechtstoestellen van de R.A,F. 

R.A.F. leed tijdens 

dit gevecht geen verliezer, doch in 

een gevecht, dat hederochtend heeft 

plaatsgehad, werden twee Britsche ja- 

neergesthoten. De 

gers vernietigd. Beide piloten zijo ecbter 

gered. 

Succes van ,,War Weapons 

Week” 

Londen, 18 Mei (Reuter). Twee da- 

Yieo na de inzetting van de groote   
Londenscte ,,War Weapoos Week” 

met het doel 100 millioen pond sterling 

bijeen te garen, blijkt het succes van 

deze ,,oorlogsbewapeningsweek” reeds 

verzekerd, 

Ofschoon er bedenavond nog geen 

definitieve cijfers bescbikbaar warer, 

bestaan er officieele aanwijzingen, dat 

het beoogde doel verte overtroffen zal 

worden. 

De Britsche luchtaanvallen 

Noord - Duitschland 

Londen, 19 Mei (Reuter). Het D.N.B. 

geeft toe, dat de R.A.F. den afygeloo- 

pzn nacht boven Noord - Duitscbland 

Opereerde en bommen wierp “p een 

havenstad, 

Kiel en Cherbourg 

Londer, 19 Mei (Reuter). Den afge- 

loopen nacbt scbade 

aangericht aan de belangrijke scheeps- 

werven van de Duitscbe vlootbasis 

Kiel. Ook de haven van Emden werd 
gebombardeerd. 

Marine-vliegtuigen io samenwerkiog 

werd verdere 

met toestellen van het commando kust- 

Verdediging, de baveowerken 

van Cberbourg aan. Van deze operaties 

wordt geen enkel toestel vermist. 

vielen 

De afgeloopen week. 

Hess was hoofdschotel. 

18 Mei (A.N. P.- Aneta). 

Feo commentator schrijft in de Suandy 

Times, dat in Londen in de afgeloopen 

week de vlucbt van Hess naar Enge- 

Londer, 

land het meest besproken evenement 

s geweest. Als belangrijkste gebeur- 

  

tenis werd echter aangemerkt de tra- 

gische capitulatie van Vichy aan Hit- 

ler, Na Darlans bezoek aan Hitler en 
Voa Ribbentrop te Berchtesgaden beeft 

Pain, na elf maanden lang geweigerd 

te hebben zich daartoe te leenen, bet 

Fraoscbe imperium verkocht door ,,sa- 

menwerking met Duitschland in Euro- 

pa en Afrika" — om niet te spreken 

van Azit, waar de Hziokels en de 

Messerschmitts hua 
aanvulleo op de Syrische vliegvelden, 

Er zija vier mogelijkheden van ,,sa- 

menwerking”, o.l. I. 

van de passen in de Pyreneego, waar- 

benzinevoorraad 

het overgeven 

door een aanval over land op Gi- 

braltar mogelijk zou worden, 2. ia 

Syrig (dit is reeds in vollen gang) 3. 

in Tunis, waardoor de Duitschers groo- 

kracht 
achter den aanval op Eaypte: 4. io 
Dakar op de Westkust van Afrika, 

waardoor de s:rijd op dea Atlaotischen 

Oceaan uitgebreid zou worden. 

Aadere nieuwsbladen 

dat de Vereeriyde Staten vreezen voor 

tere zouden kunnen zetten 

verzekeren, 

een Duitschen aanval op Portuga', en 

wel io de naaste tockomst. 

Algemeen meent men, dat Perain 

geweigard beeft de Pransche vioot 

over te leveren. 

Om een dreigirg op het Westeliik 
halfro:d van de Fransche bezittirgen 

uit, te voorkomen, zouden de Veree- 

nigde Staten de Fransche bezittingen 

in West-ladi& kunnen overnemen co 

ook Dakar in W.st-Afrika, daar zij 
deo Duitschers a's springplank zoudeo 

kunnen dieren naar Zuid-Amzrika. 

Ia bet algemeen is 
meening, dat de diplomatieke betrek- 

kingen tussch-n Vicby en de U.S. A. 

afgebroken Volgens 

een beden uitgegeven communigu€ zal 

bet kabinet te V.chy hedenavond we- 

der bijeenkomzo. Ht commuo'gue zegt 

voorts, dat de Fraosch-Duitsche sa- 

meawerking geen vijandige daad tegen 

men niet van 

zullen worden. 

Eagelasd beteekent, en nog minder 

tegen de V. S, 

Ofschoon er definitief niets bekend 
Is, verwacbt men, dat de Vereenigde 

Staten io geen enkel opzicbt een te- 

gemoetkomende houding jegeos Vichy 

zullen sancemen. 
ag 

Wat Rudolf Hess betreft, over hem 

worden vele theorie#n—men heeft ze 

»hessiyria” gzdoopt—opgeworpen. De- 

ze theoriein reiken van bersenverwee- 

king tot de weteoschap dat Duitsch- 

land bezig was iveen te stcrten. Zelfs 

de in het kabinet zitting hebbende 

ministers geven bun ,,bessfuess””. Zoo 

Greenwood, dat 

Duitscbland mi'itair bouwerk aan het 

afbrokkelen is, minister Morrison zegi: 

»Het komt er niet op aan, wat 

dier Hess is: hij moge rat no. 1 zijo, 

of het paard vaa Troj-, ofeeo reuzen- 
panda die op zoek is naar onnooze- 
lingen om mee te spelen—het voor- 
naamste is, dat hij gekooid is". Ernest 
Brown, de minister voor Volksgezond- 
beid, z29t: ,De komst van Hess wijst 
op een ernstig verschil van meening 
en op onstabiliteit in Duitscbland. 
Voor ons eiland beteekent zija komst 
intusschen een pracbtige hulpbijdrage. 
Wij zullen het aan de regeering over- 
latep, op hem te letten en daarbij met 
den oorlog voort te gaan. Na eens 
hartelijk gelachen te hebben om de 
ongeloofelijke gebeurtenis met Hess, 
richt Engeland thaos weer al zijn 
aandacht op den oorlog, die grimmig 
genoeg is”. 

GAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij drukt 
immers beter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

Uverbindt zich 

verklaart minister 

voor 

  

  tot niets!   
  

    

Het conflict in Irak. 

  

De huidige situatie. 

Londen, 18 Mei (Reuter). De spe- 

ciale correspondent van Reuter in 
Irak Iran Munro, schrijft van Habba- 

niyah : 

Na de aankomst van de Briteche 

troepen in transportvliegtuigen, wordt 

de situatie bier geacht zich op bevre- 

digende wijze te ontwikkelen. 

De spoedige aankomst van ver- 

sterkingen te Basrah had daar onge- 

twijfe!d cen weldadige uitwerking. 

De situatie te Bagdad is onduide- 

ljk. De telegraaf- en spoorwegverbin- 

dingen zijn onderbroken, doch het is 

bekend, dat de Briteche ambassadeur 

en de Britsche militaire missie aldaar 

veilig Zijn. 

Inmiddels zet de Royal Air Force 

op weergalooze wijze hasr taak om 

de nog overblijvende opstandige troe- 

pen dusdanig te verzwakken, dat zij 

tot geen actie meer in staat zullen 

zijn, voort. 

Dag en nacht worden de vliegvel- 

den, kazernes, transporten, benzine- 

tanks en troepenconcentraties van de 

opstandelingen op 3ystematische wij- 
ze gebombardeerd, terwijl uitgebrei- 

de verkenningen werden uitgevoerd, 

zich over een gebied van duizenden 

vierkante kilometers uitstrekkend, met 

het doel teekenen te ontdekken van 

mogelijke nieuwe ontwikkelingen. 

Voorts werd een groot aantal pam- 

fletten uitgeworpen, waarin bij het 

volk erop wordt aangedrongen de 

door de as betaalde misleiders van 

het volk ten val te brengen en er is 

goede reden om aan te nemen, dat 
dit een belangrijke uitwerking heeft 

gehad. 

Het vliegveld van de opstandelin- 

gen nobij Bagdad is herhaaldelijk het 

doel der Engelsche aanvallen geweest, 

en cen voltreffer werd geboekt op 

een olie-installatie. Het gevolg hier- 

van zal zijn, dat de luchtmacht der 

opstandelingen, die toch reeds bijna 

uitgeput is, spoedig een ernstig tekort 

aan brandstof zal hebben. 

Behalve voor &£n klein station 

wordt geen benzine in Irak ingevoerd 

en waar Basrah, de eenige zeehaven 

van het land, zich thans in Britsche 
handen bevindt, bestaat er slechts 

weisig kans, dat nieuwe be'angrijke 

voorraden de opstandelingen zullen 

berciken. 
De activiteit van hun luchtmacht 

is resds practisch gegindigd. 

De situatie te Basrah begint reeds 

normaal te worden. De handel is weer 

hervat. 
In feite is de stad zelfs steeds rus- 

tig gebleven en er worden daar geen 

onmiddellijke moeilijkheden verwecht. 

Dat imperiale troepen zijn overal 

te vinden en hebben goed werk ver- 

richt, waarbij zij geen noemenswaar- 

dige verliezen leden. 
De troepen, die hier in transport- 

Vliegtuigen zijn aangebracht, voerden 

cen zeer gewaagde Operatie uit, ver- 

dreven de opstandelingen en maakten 

pantserauto's, 

voorraden buit. 
De opstandelingen zija thans te- 

ruggetrokken op een punt, waar zij 

geheel buiten het bereik van de ar- 

tillerie van het kantonnement van de 
Royal Air Force zijn. 

kanonnen en andere   

Londen, 19 Mei (Reuter). Bij het 

oprollen van de Iraaksche rebellen 

hebben de Britten groote hoeveelhe- 

den materieel — waaronder 1 tank, 
10 pantserwagens, 7 kanonnen en 

groote aantallen lichte automatische 
geweren — buitgemaakt. De rebellen 

hebben zich een bekoorlijk eind te- 

ruggetrokken, buiten het bereik van 

de artillerie in het kamp vao de 

R.A.F. 
Er moet ook hulde worden ge- 

bracht aan de vastberadenheiden het 

uithoudingsvermogeo van de Briteche 

vrouwen en kinderen, die onlangs 
Basra als ge&vacueerden passeerden. 

Op korten termijn van hun huizen 

en woningen in het binnenland van 

Irak beroofd en onderworpen aan een 

beschieting door de Iraaksche troepen 

te Habbaniyah, hebben zij zich on- 

verschrokken in alle zeer moeilijke 

omstandigheden gedragen. 

De amusate anecdote 

wordt verteld van eenige secties 

Britsch-Indische soldaten, die kazer- 

nes van Iraaksce rebellen bezetten. 
Toen zij binnenkwamen, troffen zij 

volgen de 

cen groot aantal kleine zwarte voor: 

werpen aan. Een bomaanval vermoe- 

dend, bleven zij ervan af na de aan- 

wezigheid ervan te hebben gerappor- 

teerd. Deskundigen op het gebied van 

ontploffingsstoffen ter 

plaatse, doch konden den aard der 

voorwerpen niet vaststellen. Pas na 

cenigen tijd kwamen zij tot de con- 

clusie, dat zij niets anders wareo dan 

Pillen voor paarden.” 

arriveerden 

Te Basra. 

Londen, 19 Mei (Reuter). Iran Mun- 
ro, Reuters speciale verslaggever in 
Irak, seinde uit Basra : 

»In Basra blijft alles kalm. Ik heb 
een tocht gemaakt door drie wijken 
van de stad. Marghil — waar net 
vliegveld en de havens liggen — As- 
har — dezakenwijk, waar de Britsche 
en buitenlandsche banken en de han- 
delszaken gelegen ziin — en tenslot- 
te de oude stad zelf, met zijn nauwe 
straten en winkels. 

In Marghil — welke wijk in som- 
mige opzichten de belangrijkste is 
van Basra — Jandden de eerste mi- 
litairen, die in feite zeer hartelijk ver- 
welkomd werden. Thans is de wijk 
een bijenkorf van militaire activiteit 
en gecamoufleerde leger- en andere 
auto's passceren in een onafgebroken 
stroom langs de goed aangelegde we- 
gen, welke een zeer schilderachtig 
beeld opleveren met de bloeiende 
heesters aan beide kanten. 

Ik ben doorgereden naar Ashar, 
waar een paar dagen geleden eenige 
gevechten hebben plaategehad, voor 
de Iraaksche rebellen door de impe- 
riale strijdkrachten werden verdreven. 
Thbans ziet men geen teekenen meer 
van deze gevechten. 

De kruispunten en belangrijke pun- 
ten worden door stoere soldaten be- 
waakt, wier aanwezigheid kalm door 
de bevolking wordt aanvaard. 

Vele verhalen doen de ronde over 
den moed en het uithoudingsvermogen 
van de Britsch-Indische soldaten. 
Twee soldaten, die de wijk Ashar bin- 
nengingen voor de rebellen eruit ver- 
dreven waren kwamen te staan tegen- 
over een veel grootere overmacht aan 
Iraaksche rebellen, die vreeseliik ge- 
schrokken waren. Na den rebellen 
hevige verliezen te hebben toegebracht 
werden zij gewond, doch onverschrok- 
ken beklommen zij het dak van een 
huis en haalden eenige steenen om- 
laag om zich dekking te verschaffen. 
Zij hielden het alleen uit tot den vol- 
genden dag. toen zij werden bevrijd 
door de groote strijdmacht, welke was 
uitgezonden om de wijk te bezetten"". 

  

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I.) 
U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 
Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 

Batavia - C.
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